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FORORD  

Velkommen til Jubilæumshuset  

Jubilæumshuset er placeret på Spritfabrikkernes gamle grunde i Aalborg Vestby, som 

man er i gang med at omdanne til en helt ny bydel, Spritten, der vil imponere med sin 

kulturarv, kunst, arkitektur og gastronomi. 

Spritten oprettes med en bylivsforening ”Min Bydel”, som har til formål at sikre fælles 

faciliteter og aktiviteter samt byliv med arrangementer og events for bydelens beboere. 

Der er fokus på at skabe et solidt, indbydende og socialt fællesskab i hele området på 

tværs af generationerne. 

Jubilæumshuset består af 37 lejligheder fordelt på 1-7 etager med udsigt ud over 

Limfjorden og Spritten området. I stueplan er der etableret gæsterum, værksteder, 

butikker og fællesområder til ”Sprittens” beboere.   

Denne beboermappe er udarbejdet som et redskab til dig som bruger samt til at give 

dig gode råd til løsninger på små problemer i lejligheden etc. Beboermappen ligger 

digitalt på hjemmesiden. 

I mappens indholdsfortegnelse finder du en oversigt med forskellige drifts- og 

vedligeholdelsesopgaver i lejligheden, som du er ansvarlig for at udføre med henblik på 

at opretholde en funktionsdygtig lejlighed.  

Det er i den forbindelse dit ansvar at læse, følge og gennemføre de konkrete anvisninger 

i beboermappen om brug samt drift- og vedligeholdelse. Såfremt disse anvisninger om 

brug samt drift- og vedligeholdelse ikke bliver fulgt korrekt, vil eventuelle skader eller fejl 

blive udbedret på lejers regning.  

Inden for det første år efter afleveringen af Jubilæumshuset vil der blive afholdt en 1-års 

gennemgang af lejligheden for gennemgang af eventuelle skjulte fejl og mangler, som 

er opstået efter aflevering af byggeriet. Samme procedure gentages inden 5-års dagen 

for aflevering af byggeriet. Al kontakt vedrørende 1- og 5-årsgennemgang forestås af 

bygningsejerne. Det er vigtigt du noterer hvilke dage, der gælder for netop din lejlighed, 

da der er pligt til at give adgang til lejligheden som varslet.  

Velkommen til Jubilæumshuset. 

Aalborg Ejendom ApS 



ORGANISATION FOR FORENINGEN  

Administrator er Spar Nord Ejendomsadministration, det er den forening der drifter og 

vedligeholder bygningen.   

Såfremt der skulle være nogle spørgsmål som ikke bliver besvaret i denne 

beboermappe, eller som viceværten ikke kan besvare, kan I kontakte administratoren.

Administrator 

c/o Spar Nord Ejendomsadministration  

Østre Havnepromenade 26 

9000 Aalborg  

Tlf.: 96 16 18 80  

Opstår der noget udenfor arbejdstid kan der ringes til vort hovednummer, hvorefter du vil 

blive viderestillet til et skadeservicefirma.  

BELFOR Ejendomsvagt, Tlf. + 45 70 12 21 22

Der gøres opmærksom på, at der KUN må rettes henvendelse til BELFOR Ejendomsvagt 

ved AKUTTE situationer såsom vandskader, brand, oversvømmelse, frostskader, hærværk, 

strømsvigt, kloakskader, indbrud mv.  
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VED OVERDRAGELSE AF LEJLIGHEDEN 

Ved overdragelsen af lejligheden vil I få udleveret følgende:  

 3 Nøgler 

 3 Brikker.  

 1 Hængelås til depotrum 

Beboermappe:  

Beboermappen ligger digital på hjemmesiden.  

Nøgler:   

I får udleveret 3 nøgler. Nøglerne passer i det nøglesystem, der er monteret i entrédøren 

til lejligheden, postkasse og depotrum. 

Det er vigtigt at understrege, at der IKKE er udleveret ekstra nøgler til foreningen. Ved 

bortkomst af nøglerne kan der bestilles nye ved administratoren, som har ansvaret for 

nøglesystemet. Regningen vil blive videresendt til den enkelte lejligheds lejer.  

Brikker:  

Der vil blive udleveret 3 brikker, som giver adgang til Jubilæumshuset og kælderen 

nedenunder.  
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PRAKTISKE INFORMATIONER  

Her vil du/I kunne finde praktiske informationer for jer som beboere i Jubilæumshuset. 

Med tiden kan disse informationer og regler blive ændret.  

Min Bydel: 

Spritten er en ny bydel, hvor der fremover vil være en stor udvikling over de næste 

mange år. Der er oprettet en bylivsforening, som har til formål at understøtte 

bylivsskabende aktiviteter. I den forbindelse er der lavet en ”Min Bydel” app, som gør det 

muligt for jer som beboer at kommunikere mellem blandt andet bydelsforeningens 

ledelse, naboer eller vicevært.  

Få mere information i dokumenterne ”Vejledning MinBydel” sidst i afsnittet.  

Fællesområder: 

Fællesområder som trapperne, fordelingsgangene mm.  må IKKE anvendes til 

opbevaring af genstande, affald eller lignede. Derudover må elevatoren KUN anvendes 

til persontransport, undtagen under en ind- eller udflytning, men pas på at elevatoren 

ikke bliver ridset eller på anden måde tager skade.   

Det er lejerens ansvar, at der ikke opstår skader på fællesområderne eller andre 

elementer i bygningen under ind- og udflytning samt ved an- og bortskaffelse af 

genstande. Ved skader på fællesområderne skal lejeren kontakte foreningen hurtigst 

muligt, så skaderne kan udbedres. Ved større skader skal regningen sendes videre til 

lejeren.  

Der må ikke opstilles genstande i fællesområderne da disse også fungerer som flugtveje i 

tilfælde af brand. Derfor er det vigtigt, at disse ALTID står ryddet.  

I bygningen er der en del fællesarealer, og det er et samarbejde mellem foreningen og 
beboerne at holde dem pæne, ryddelige og rene. Foreningen står for at holde 
fællesområderne rene, og I beboere står for at rydde op efter jer selv. 

Tagterrasse:  

På Jubilæumshuset er der blevet etableret en stor tagterrasse med et orangeri til fri 

afbenyttelse for jer og jeres gæster.  

Derudover vil der være højbede og grønne planter på tagterrassen, for at bringe 

naturen tættere på, samt møbler som indbyder til samvær.  

Tagterrassen er en fælles tagterrasse for øvrige beboere på Spritten, dette vil der komme 

mere informationer om på appen ”MinBydel” 

Depotrum:  

Til hver lejlighed er der tilknyttet et depotrum, som er placeret i kælderen. På 

oversigtstegningen sidst i afsnittet, kan man se hvordan depotrummene er placeret, (jeres 

depotnummer står skrevet i lejekontrakten).  
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Lys:  

Lyset i fællesområderne (gangene, kældrene, trappeopgangene osv.) vil automatisk tænde og 

slukke via en sensor i loftet.  

Cykelparkering: 

I kælderen er der etableret cykelparkeringspladser med indgang via en trappe fra 

stueplan/terræn på bagsiden af Jubilæumshuset (Østsiden af bygningen). Som en del af 

bylivsforeningen ”Min Bydel” på Spritten vil der på sigt blive etableret et cykelværksted, 

som I beboere vil have mulighed for at benytte jer af.

For at sikre plads til alle stilles cyklerne altid i stativerne. Det er vigtigt at I IKKE lader 

ubrugte og ødelagte cykler stå og fylde i cykelkælderen. Hvis I ikke får dem fjernet har 

foreningen ret til at fjerne dem efter varsel.  

Barnevogne m.m. må IKKE henstilles i kælderen. Stilles de andre steder end i jeres 

depotrum har foreningen ret til at fjerne dem. 

Viceværten:  

Hvis der er behov for at kontakte viceværten (f.eks. i forbindelse med en skade eller 
vejledning til drift og vedligeholdelse af lejligheden osv.) kan der skrives til viceværten 
over appen ”MinBydel”, hvorefter der kan aftales et møde (læs vejledningen til appen ”Min 
Bydel” og få mere information her). 

Det er vigtigt at understrege, at det er lejerens ansvar at læse HELE beboermappen 
igennem samt bygningsdelskortene med bilag inden der tages kontakt til viceværten. 
Derudover er det også lejerens ansvar at drifte og vedligeholde lejligheden efter 
anvisningerne, men skulle der være problemer i forbindelse med driften eller 
vedligeholdelsen (eller tvivl om hvorvidt det gøres korrekt) kan viceværten vejlede lejeren.  

Affald:  

Affaldsposerne skal være lukket med en knude, og lægges i den hertil indrettede 
affaldsmolok. Af hensyn til lugtgener og faren for rotter er det vigtigt, at ALT affaldet 
kommer i molokkerne og ikke henstilles foran hverken bygningerne eller molokkerne.   

Affald, der ikke er almindelig dagrenovation skal lejeren selv fjerne for egen regning.  

Der er mulighed for at bestille afhentning af storskrald via Aalborg Kommunes 
hjemmeside: https://aalborgforsyning.dk/privat/affald/bestil-poser-ekstra-afhentning-m-
m/afhentning-af-stort-affald/
Dog må affaldet først stilles frem om morgenen på den pågældende afhentningsdag. 

Internet og kabel-tv: 

Der er mulighed for at vælge mellem to tv- og internet udbydere, som er henholdsvis 

Norlys og YouSee.  

Der er allerede trukket antennestik ud til lejlighederne, disse er samlet i teknikrummet.  
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Brunata: 

Brunata indsamler dine forbrugsdata i lejligheden for vand og varme. Det er muligt at 

følge med i forbruget, med letlæselige grafer og tabeller via appen ” Brunata 

Forbrugsoverblik” på mobilen. Her kan men også modtage alarmer hvis forbruget er 

sigende.  

Læs brunatas vejledning for flere informationer.  

Teknikskakten  

Hver lejlighed er udført med en teknikskakt, hvor alle lejlighedens tekniske installationer er 

placeret.  

Det er VIGTIGT at der KUN bliver rørt ved de elementer som står anført her i 

beboermappen eller i bygningsdelskortet. Alle øvrige elementer er det KUN VICEVÆRTEN 

eller en FAGMAND der må røre ved. 

Er der usikkerhed om, hvilke elementer lejeren må røre ved, tag da kontakt til 

viceværten.  

Det anbefales, at der på INGEN MÅDE opbevares genstande, produkter osv. i 

teknikskakten, da det kan beskadige de elementer/installationer, der er deri.  

Navneskilt:  

Navneskiltene, som er placeret ved siden af entrèdøren, samt navnet på postkassen står 

foreningen for at udskifte i forbindelse med en fra- og indflytning eller navneændring.  

Stueplan:  

Stueplanen rummer både fælleslokaler, værksted, 2 gæsterum, butik og viceværtkontor 
for ”Sprittens” beboere. Mere information omkring dette vil komme på appen ” 
MinBydel”. 

Molokker:  

Molokker til affald er placeret på Jubilæumshusets sydside og disse skal benyttes.
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Signaturforklaring

Kote:
Koter angiver OK færdigt gulv
med mindre andet er angivet

Dør tag:
Dørnummer, brand og lydklasse

Indgangspil

Målsætning

Betonelement - Iht. Ingeniør

Betonsøjler:

Dimension iht. ingeniørprojekt

Vindue i betonfacade:

Træ-alu og aluvinduer - se facadetegninger

Bygningsdelsnummer224001

ID.D2.XX

Indvendige vægge:

Udvendig sandwich elementvægge:

211001 - 530 mm ydervæg:

200 mm beton bagmur Iht. ING
240 mm isolering
90 mm forplade
25 mm hatteprofiler
45 mm listebeklædning 

212003 - 610 mm ydervæg:

350 mm insitustøbt bagmur Iht. ING
11 mm ventileret hulrum
170 mm isoleret træskelet
9 mm vindplade
25 mm afstand/ventilerede hatteprofiler
45 mm listebeklædning

211002 - 530 mm ydervæg:

200 mm beton bagmur iht. ING
240 mm isolering 
90 mm forplade

224002 - Indv. gipspladevæg, 250 mm:

1x 15 mm ultraboard
95 mm letprofilskelet / 95 mm mineraluld
10 mm luftspalte (lydspalte)
95 mm letprofilskelet / 95 mm mineraluld
1x 15 mm ultraboard

224001 - Indv. gipspladevæg, 100 mm:

1x 15 mm gipsplade
70 mm letprofilskelet / 70 mm mineraluld
1x 15 mm gipsplade

224101 - Indv. gipspladevæg, 1-sidet, 85 mm:

1x 15 mm gipsplade
70 mm letprofilskelet

Insitustøbt væg iht. ING

222001 - Indv. pladsstøbte vægge, 200 mm:

200 mm insitustøbte vægge iht. ING

222002 - Indv. pladsstøbte vægge, 250 mm:

250 mm insitustøbte vægge iht. ING

212002 - 600 mm pladsstøbt væg:

300 mm insitustøbt væg iht. ING
300 mm udv. isolering med net og puds

Sokkelaffugter

212004 - 564 mm pladsstøbt kælderydervæg:

300 mm insitustøbt væg iht. ING
245 mm isolering m. stålskelet pr. 600 mm
3 mm EPDM bånd
16 mm Cementspåndplade (1200 x 3050)

INL Inspektionslem

Note:

UK inspektionslemme = 200 mm OFG.

223201 - Indv. porebetonvægge, 100 mm:

100 mm porebetonvægge

MÅL:DATO:

SAG NR:

UDARB. AF :
KONTROL:
GODK. AF:

REVISION:

1 : 100
OÆndring iht. revision03.07.2020

Kælder - plan

19-018 Jubilæumshuset Spritten - Akvavitvej 35A - 41

JUB_A_K01_F1_H1_EKL_N140AS BUILT

NMR
LB
LB

19.04.2021

Dørskema - Indvendige døre - kælder

Etage Funktion Type Dørnummer Konstruktionsbeskrivelse Hulbredde i mm Hulhøjde i mm ADK ADK Online/offline Låsekassetype
AAOS Project HW

Set Type Comments

Kælderplan
Kælderplan Interior 9M Dør i kælder til teknik ID..-1.001 Indvendig 9M dør til teknikrum i kælder 910 2100 8561 12.0
Kælderplan Interior 9M Dør i kælder til teknik ID..-1.002 Indvendig 9M dør til teknikrum i kælder 910 2100 8561 10.0
Kælderplan Interior 9M Dør i kælder til teknik ID..-1.003 Indvendig 9M dør til teknikrum i kælder 910 2100 560 11.0
Kælderplan Interior 10M - kælderdør ID..-1.004 Indvendig 10M dør i kælder 1010 2100 ● Offline 10.0 Sort dørplade
Kælderplan Interior 10M - kælderdør ID..-1.005 Indvendig 10M dør i kælder 1010 2100 ● Offline 10.0 Sort dørplade
Kælderplan Interior 9M Dør i kælder til teknik ID..-1.006 Indvendig 9M dør til teknikrum i kælder 910 2100 10.0
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Kælderplan Interior Troax-Dør (750 x 2200) x Systemdør iht. Lev. 750 2200
Grand total: 43

Dørskema - Udvendige - kælder

Etage Funktion Type Dørnummer Hulbredde i mm Hulhøjde i mm ADK ADK online/offline Låsekassetype Beslagsæt

Kælderplan
Kælderplan Exterior 11M UD..-1.001 1110 2100 ● offline 5.0
Kælderplan Exterior 10M UD..-1.002 1010 2200 7.0
Kælderplan Exterior 10M UD..-1.003 1010 2200 nødudgang 6.0
Grand total: 3



Velkommen til Brunata app 
– Her kan du følge dit forbrug online

Kære beboer

Det er Brunata, som indsamler dine forbrugsdata og udarbejder opgørelsen af, hvor meget el, vand og varme du bruger.  Vi 
udarbejder og leverer forbrugsregnskaber, så du kan være sikker på, at du ikke betaler for din nabo, men at du kun betaler 
for dit eget faktiske forbrug.

På vores hjemmeside brunata.dk kan du læse mere om Brunata. Her kan du også få svar på oftest stillede spørgsmål, såsom 
hvordan du selv kan kontrollere måleraflæsningen, hvad du skal gøre når du skal flytte, samt få gode råd til at spare på 
vand- og varmeforbruget.  

Brunata Online med beboeradgang og app

Din administrator har valgt at tilkøbe adgang til Brunatas online løsninger, hvilket betyder, at du kan følge dit forbrug via 
computeren, smartphone eller tablet. Med Brunatas app kan du nemt og hurtigt danne et overblik over dit forbrug af el, 
vand og varme, der præsenteres i letlæselige grafer og tabeller. Med appen kan du desuden opsætte alarmer, så du kan 
modtage beskeder, hvis dit forbrug stiger. På den måde kan du hurtigt reagere på et eventuelt uhensigtsmæssigt forbrug, 
f.eks. et løbende toilet. Appens design er enkelt og intuitivt, hvilket gør det nemt at navigere rundt. 

Aktivering via app
For at få adgang til Brunata App, skal du bruge en aktiveringskode, som du vil modtage fra din administrator. Der kan oprettes 
én konto pr. lejemål, hvorfor det samme login anvendes, såfremt I er flere beboere i lejligheden.
 
1. Download appen ‘Brunata Forbrugsoverblik’ fra App Store eller Google Play
2. Vælg ’Log ind’
3. Vælg ’Ny bruger? Læs mere her’
4. Indtast aktiveringskoden og klik på ’Næste’
5. Følg anvisningerne på skærmen

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Brunata på kundeservice@brunata.dk eller på tlf +45 77 77 70 00.

Med venlig hilsen
Brunata a/s

Brunata a/s • Vesterlundvej 14, 2730 Herlev • salg@brunata.dk • www.brunata.dk



Tilmeld dig nyhedsbrevet via QR koden
eller på www.brunata.dk/nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Hold  dig  opdateret med de nyeste sparetips og gode 
råd, der gør hverdagen lettere for dig. 

Forside

Denne forside bliver vist, når  
appen åbnes. Det er kun nød-
vendigt at logge ind første gang, 
da adgangsinformationerne vil 
blive husket automatisk. 

Forbrugsoverblik

Når du er logget ind, vil du se 
en oversigt over dine forskellige 
forbrugstyper samt status på 
forbruget inden for hver type. 
Du kan tilgå tidligere måneders 
forbrug vha. pilene øverst på 
skærmen. Ved at klikke på det 
gule ikon nederst i højre hjørne 
kan du se, hvornår appens data 
senest er opdateret. 

Forbrugssammenligning

Når du klikker ind på en bestemt 
forbrugstype, vil forbruget i 
indeværende måned fremgå 
i enheder. Derudover præsen-
teres en grafisk sammenligning 
af månedens forbrug med for-
bruget i samme måned året før. 

Push-beskeder 

Hvis forbruget for indeværende 
måned overstiger forbruget fra 
samme måned året før, har 
du mulighed for at få tilsendt 
en notifikation. Dermed kan 
du trygt regne med at blive 
informeret om et eventuelt 
uhensigtsmæssigt forbrugs-
mønster. 

Screenshots fra appen



Fakta
• Kan hentes til Apple iPhones eller telefoner der understøtter Android
• Det er gratis for beboerne at hente appen fra App Store eller Google Play
• Opdateres med tidspunkt for sidste synkronisering

Brunata a/s · Vesterlundvej 14 · 2730 Herlev · +45 77 77 70 00 · brunata@brunata.dk · www.brunata.dk
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Brunata App

Forbrugsoverblik

Brunatas smartphone app giver beboerne i ejen dom
men et hurtigt overblik over deres eget forbrug. Data 
fra målerne præsenteres i letlæselige og overskuelige 
grafer, hvor de kan vises på månedsbasis eller ugebasis. 
I graferne vises desuden forbruget for nuværende 
periode og forbruget for ugen eller måneden året 
forinden  det giver nemlig et solidt grundlag at 
sammenligne forbruget på.

Notifikationer

Brugeren har desuden mulighed for at oprette 
notifikationer, der fungerer som alarmer ved forhøjet 
forbrug. Disse notifikationer kan opsættes efter eget 
ønske, og giver en meddelelse f.eks. i forbindelse 
med stigning i forbruget sammenlignet med tidligere 
perioder, hvor sammenligningsgrundlaget kan 
være faste værdier såsom antal m3 eller kWh, eller 
som procentværdier, hvor man kan vælge at få en 
meddelelse ved forbrug af fx. 30% eller 130% af 
forbruget sammenlignet med tidligere forbrug. 

Da forbrugsdata opdateres dagligt, får beboerne adgang 
til data, der er helt aktuelle. dermed bliver beboerne 
mere opmærksomme på deres forbrug. Dette er bevist 
at kunne reducere vand og varmeforbruget med op til 
25 %. 

Sparetips

Ved oprettelse af notifikationer vil beboeren modtage 
meddelelser når de selvvalgte grænser er nået. Ved at 
klikke på disse kan brugeren også tilgå sparetips, hvor 
man kan læse gode råd til hvordan man kan spare på 
forbruget og opnå et bedre indeklima. 

En samlet online løsning

Brunata App er en del af Brunatas online løsning til 
beboere. Det betyder, at du ved køb af appen ikke 
kun giver beboeren adgang til egne data gennem  en 
smartphone, men også mulighed for at få visualiseret 
forbruget og se forbrugsregninger online via PC og 
tablet. Adgang til data fra tablet eller PC foregår ved 
brug af Brunata WebMon. 

For at give beboerne adgang til Brunatas online løsning, 
skal ejendommen være tilmeldt Brunata WebMon for 
administrator. Dette giver administrator mulighed for 
at monitorere og visualisere forbrugsdata på måler, 
lejligheds og ejendomsniveau, samt at opdatere 
beboeroplysninger online. 

• Giv beboerne overblik over deres eget forbrug helt ned til den enkelte måler.
• Lad beboerne stå for monitoreringen af deres forbrug, bl.a. ved information om 

stigende forbrug gennem selvvalgte notifikationsgrænser. 
• Få vist forbruget på måneds eller ugebasis.
• Bidrag til en grønnere verden gennem besparelser på forbruget.



Eksempler på visninger i Brunata App

Forside

Denne forside bliver vist når appen 
åbnes. Det er kun nødvendigt at logge ind 
første gang, da adgangsinformationerne 
vil blive husket automatisk  det gør det 
lettere for beboerne at komme ind på 
appen til dagligt brug. 

Forbrugsoverblik ikon

Ved at klikke på det gule ikon nederst i 
højre hjørne i menuen forbrugsoverblik, 
kan beboerne se hvornår appens data 
senest er opdateret, tilgå sparetips eller 
tilgå notifikationer. Ved at klikke på det 
gule ikon igen lukkes menuen. 

Forbrugsoverblik

Når beboerne er logget ind, vil de se en 
oversigt over deres forskellige typer af 
forbrug, samt forbruget i indeværende 
måned. Desuden kan beboerne med 
pilene nemt tilgå tidligere måneders 
forbrug. 

Tilpas forbrugssammenlignen

Ved at klikke på indstillingerikonet 
øverst i venstre hjørne i menuen 
forbrugssammenligning, kan beboerne 
tilpasse visningen. Her kan vælges om 
man ønsker måneds eller ugevisning, 
samt kan fravælges eventuelle målere der 
ikke måtte være relevante for visningen. 

Forbrugssammenligning

Når beboerne klikker sig ind på en 
bestemt forbrugstype, vil de få vist 
forbruget i indeværende måned eller 
uge, samt se en grafisk sammenligning 
af periodens forbrug med forbruget i 
samme periode året før. Ved at klikke 
på værdien kan beboeren tilmed se hvor 
meget den enkelte måler har forbrugt af 
det samlede antal. 

Notifikationer

I menuen notifikationer kan beboeren 
se de forudindstillede notifikationer, der 
advarer ved overstigning af forbruget 
via meddelelser på telefonskærmen 
(pushbeskeder). De forudindstillede 
notifikationer kan aktiveres/deaktiveres 
ved at klikke på on/off knappen. 

Oprettelse af notifikationer

Ved at klikke på plus ikonet øverst i højre 
hjørne i menuen notifikationer, kan 
beboeren oprette egne notifikationer. Her 
kan vælges forbrugstype, periode (uge 
eller måned), om man ønsker at sætte en 
grænse i en fast værdi eller procentvis, 
hvad tallet skal være, og endelig om 
perioden skal sammenlignes med forrige 
periode eller samme periode sidste år. 

Meddelelser

Hvis forbruget overstiges i forhold til de 
selvvalgte notifikationer, vil beboerne 
modtage en notifikation, såfremt dette 
er slået til i telefonens indstillinger. 
Dermed kan beboerne trygt regne med 
at blive informeret om et eventuelt 
uhensigtsmæssigt forbrug. Dette kan give 
besparelser på både lejlighedsniveau og 
på ejendomsniveau.  

Sparetips

Fra hovedmenuen kan tilgås sparetips, 
hvor beboerne kan læse gode råd til at 
spare på hhv. vand, varme og el, samt 
hvordan der skabes et bedre indeklima. 
Sparetips kan også tilgås ved at klikke på 
meddelelserne. 
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1. Hvad er Brunata App? 
Brunata App åbner op for et helt nyt, digitalt univers, hvor du som beboer nemt og enkelt kan 

danne dig et overblik over dit forbrug, sammenligne forbruget i én periode med tidligere 

perioder, samt blive informeret om eventuelle stigninger i forbruget. Du kan desuden få gode 

råd til, hvordan du sparer på forbruget og får et bedre indeklima.  

 

2. Hvem har adgang til Brunata App? 
Du har mulighed for at få indblik i dit eget forbrug af vand, varme, el og energi som beboer i en 

ejendom, hvor administrator har indgået en aftale med Brunata om adgang til Brunata App. For 

at dette kan lade sig gøre, skal følgende forudsætninger være opfyldte: 

• Målerne skal være fjernaflæste 

• Din ejendom skal have Brunata Net 

• Din ejendomsadministrator skal have en aftale om WebMon med beboeradgang 

• Du skal være den retmæssige bruger af lejemålet 

• Du skal have modtaget et aktiveringsbrev 

• Du skal have en e-mailadresse 

• Du skal have en iPhone eller Android smartphone/tablet 

 

3. Aktivering 
For at få adgang til Brunata App skal du aktiveres af din administrator, hvorefter du vil 

modtage et aktiveringsbrev. Du kan herefter vælge, hvorvidt du ønsker at logge ind via 

appen eller via Brunata Online. Der kan oprettes én konto pr. lejemål, hvorfor det samme 

login anvendes, såfremt I er flere beboere i lejligheden.    

Aktivering via app: 

1. Download appen ’Brunata Forbrugsoverblik’ fra App Store eller Google Play 

2. Vælg ’Log ind’ 

3. Vælg ’Ny bruger? Læs mere her’ 

4. Indtast aktiveringskoden fra aktiveringsbrevet og klik på ’Næste’ 

5. Følg anvisningerne på skærmen 

Aktivering via hjemmeside: 

1. Gå ind på Brunatas hjemmeside: www.brunata.dk 

http://www.brunata.dk/
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2. I login boksen til Brunata Online, som du finder under selvbetjening i toppen af 

hjemmesiden, klikker du på ‘Ny bruger’.  

3. Vælg ’Jeg er beboer’ 

4. Indtast aktiveringskoden fra aktiveringsbrevet og klik på ’Næste’ 

5. Følg anvisningerne på skærmen 

 

4. Log ind 
Når din konto er aktiveret, kan du logge ind ved at vælge ’Log ind’ på 

appens forside. Herefter indtaster du dit brugernavn og din 

adgangskode. Det er kun nødvendigt at logge ind første gang, da 

adgangsinformationerne vil blive husket automatisk de 

efterfølgende gange, medmindre du aktivt logger ud. 

 

5. Glemt adgangskode 
Hvis du har glemt din adgangskode, kan du få tilsendt en ny adgangskode til din e-mail adresse, 

som du efterfølgende selv kan ændre på Brunata Online under kontooplysninger. Dette gøres 

ved at vælge ’Log in’ på appens forside. Herefter indtaster du dit brugernavn og vælger ’Næste’. 

Klik på ’Glemt dit kodeord? Læs mere her’. Du vil nu blive viderestillet til en side, hvor du kan 

indtaste din e-mailadresse (den samme som dit brugernavn), som koden kort efter sendes til.  

 

6. Forbrugsoverblik 
Den første side, som du vil se efter at have logget ind, er en oversigt over 

dit eget forbrug i indeværende måned. Her kan du se en oversigt over, 

hvilke typer af forbrug der måles i netop dit lejemål, fx varme og varmt 

vand. De forskellige typer af forbrug er opgjort i hver deres måleenhed, fx 

måles vand i m3, mens el måles i kWh. For at se hvornår appens data sidst 

er blevet synkroniseret med målerne, klikker du på det gule ikon nede i 

højre hjørne af skærmen. Det er også herfra du kan tilgå menuen 

Sparetips og Dine notifikationer. Ved at benytte pilene øverst på skærmen 

i det blå felt kan du skifte mellem månederne. Pilen til venstre fører dig en 

måned tilbage, mens pilen til højre fører dig en måned frem. Det er muligt 
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at gå tilbage og se en oversigt over forbruget i hver enkelte måned igennem al den tid, du har 

boet i lejligheden og haft en aftale med Brunata.  

 

7. Forbrugssammenligning 
Du har mulighed for at sammenligne forbruget for den indeværende 

uge eller måned med forbruget i samme periode fra sidste år. Dette 

gøres ved at vælge en af forbrugstyperne på oversigten, fx varmt 

vand. Herefter vil et skærmbillede både vise forbruget angivet i 

måleenheder og visualiseret gennem grafer. 

Ved at placere din finger på graferne og scrolle til højre, kan du se 

sammenligninger af forbruget for tidligere perioder. Enhederne for 

forbruget i hver periode fremgår på skærmen, hvis du klikker på de 

enkelte grafer. 

Den blå søjle indikerer forbruget i indeværende periode, mens den 

røde søjle viser forbruget for samme periode i foregående år. De forskellige nuancer af den røde 

eller blå søjle indikerer de målere, som det totale forbrug er sammensat af. For at se hvor stor en 

andel af forbruget, der vedrører den enkelte måler, klikker du blot på forbruget. Så vil alle 

målerne vise sig med deres respektive forbrug. Målernummeret kan ses i målerens display.  

Når du klikker på "indstillinger" ikonet øverst i venstre hjørne kan du vælge om graferne skal 

vises i uger eller måneder. Her kan du også fravælge målere der ikke måtte være relevante i 

visningen.  

For at komme tilbage til forbrugsoversigten, kan du klikke på krydset øverst i højre hjørne. 

Derefter kan du evt. vælge at se nærmere på en anden forbrugstype.   
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8. Notifikationer 
På forsiden kan du gennem den gule knap i nederste højre hjørne tilgå 

menuen Dine notifikationer med ikonet . Her kan du se de 

forudindstillede notifikationer, der advarer ved en stigning i forbruget 

gennem meddelelser. Notifikationer kan aktiveres/deaktiveres ved at 

klikke på on/off knappen. 

Ved at klikke på "+" ikonet øverst i højre hjørne, kan du oprette dine egne 

skræddersyede notifikationer. Her skal du tage stilling til:  

1. Hvilken forbrugstype du ønsker at modtage notifikationer for 

(varme, koldt vand, el m.m) 

2. Hvilken periode det skal gælde for (uge eller måned) 

3. Om grænsen skal være i en fast værdi (m3, kWh m.m.) eller 

procentvist (fra 30% - 200% af tidligere forbrug) 

4. Hvad denne grænse skal være på 

5. Om perioden skal sammenlignes med sidste uge/måned eller 

samme uge/måned sidste år.  

 

Bemærk at du kun modtager notifikationer hvis du har givet tilladelse til 

dette i telefonens egne indstillinger. På en iPhone gøres dette under 

"Indstillinger" i menuen "Meddelelser". På en android telefon gøres 

dette under "Indstillinger" i menuen "Apps" eller "Applikationer".  
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9. Sparetips 
På forsiden kan du gennem den gule knap i nederste, højre hjørne 

tilgå menuen Sparetips med ikonet . Her kan du vælge at læse 

sparetips indenfor kategorierne varme, vand og el, samt hvordan 

du kan skabe et godt indeklima. Sparetips kan også tilgås ved at 

klikke på de modtagne meddelelser, der advarer om forhøjet 

forbrug (se punkt 8. Notifikationer) 

 

10. Log ud 
For at logge ud af appen klikker du på det gule ikon i bunden af 

skærmen. Herefter kommer en menu til syne, hvor du vælger ’Log ud’. Såfremt du lukker appen 

uden at logge ud, vil du automatisk være logget ind næste gang, du åbner appen.  

 

11. Privatlivsbeskyttelse 
Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataloven. 

I forbindelse med flytning vil du ikke længere have adgang til tidligere registreret data, da 

disse slettes fra appen. Dette for at sikre, at lejlighedens fremtidige beboere ikke får 

adgang til dine data.  

Din aktivitet på appen registreres af Brunata til statistisk brug for at forbedre appens 

funktioner og gøre den mere brugervenlig. Dine data benyttes ikke i andre 

sammenhænge uden dit samtykke.   
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